
 สรุปมติส ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 786 

วันพฤหัสบดทีี่ 26 พฤศจิกำยน 2558 
  ณ ห้องประชุม 202 ช้ัน 2 อำคำรจำมจรุี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

     ____________________ 
 
 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน์       นำยกสภำมหำวิทยำลัย     เป็นประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 
1. เรื่องนโยบำยกำรก ำหนดค่ำเล่ำเรียน 
 ฝ่ำยบริหำรเสนอนโยบำยกำรก ำหนดค่ำเลำ่เรียนโดยให้มีกำรทบทวนเพื่อปรับค่ำเล่ำเรียนส ำหรับนิสิตใหม่
ทุก 2 ปีกำรศึกษำ เพื่อมิให้กำรปรับค่ำเล่ำเรียนเป็นไปในลักษณะก้ำวกระโดด และสอดคล้องกับแนวทำงและ
รูปแบบตลอดจนสมมติฐำนที่สภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุมครั้งที่ 776 เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2558 ให้ควำม
เห็นชอบในกำรจัดท ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์ทำงกำรเงินของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2556 – 
2570) ซึ่งก ำหนดสมมติฐำนในกำรปรับค่ำเล่ำเรียนทุก 2 ปีกำรศึกษำ และเสนอให้มีกำรทบทวนกำรจัดกลุ่มคณะ
โดยจ ำแนกกลุ่มคณะเป็น 3 กลุ่ม ตำมระดับต้นทุนกำรผลิตบัณฑิต   
 สภำมหำวิทยำลัยมีมต ิดังนี ้
 (1) เห็นชอบให้มีกำรพิจำรณำทบทวนกำรปรับค่ำเล่ำเรียนเป็นระยะๆ โดยให้ฝ่ำยบริหำรไปศึกษำเกณฑ์
และข้อก ำหนดในกำรพิจำรณำปรบัค่ำเล่ำเรียน โดยให้มีกำรก ำหนดเกณฑ์ในกำรจดัท ำต้นทุนกำรผลิตต่อหน่วย
ให้ชัดเจน เพื่อให้สื่อควำมหมำยได้ตรงตำมควำมเป็นจริง แล้วน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำต่อไป 
 (2) ให้ฝ่ำยบริหำร คณบดี และผู้อ ำนวยกำรด ำเนินกำรดูแลรับผิดชอบให้มีกำรพัฒนำคุณภำพทำงด้ำน
วิชำกำร กำรเรียนกำรสอนให้ดีข้ึน  กำรเปิดหลักสูตรใหม่จะต้องเป็นหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัยและประเทศชำติเท่ำนั้น  
 
2. เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณ             
ทำงวิชำกำร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรม
และจรรยำบรรณทำงวิชำกำรตำมรำยช่ือที่คณะวุฒยำจำรย์เสนอ ดังนี ้
 (1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วีระ  อินพันทัง สำขำวิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 (2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรำภรณ์  พำรำสุข สำขำวิชำเคมี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 (3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ก ำพล  ปัญญำโกเมศ สำขำวิชำกำรเงิน สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
 (4) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธำตรี  จันทรโคลิกำ สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 (5) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ดวงพร  เปรมจิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์  มหำวิทยำลัยนเรศวร 
  
3. เรื่องกำรกระท ำผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำรกรณีกำรลักลอกงำนวิชำกำรและวรรณกรรมของ
ตนเอง 

คณะวุฒยำจำรย์เสนอให้มีกำรพิจำรณำเรื่องกำรลักลอกงำนวิชำกำรและวรรณกรรมของตนเองและ
บทลงโทษในกรณีที่มีกำรลักลอกผลงำนของตนเองโดยไม่มีกำรอ้ำงอิงที่เหมำะสม เนื่องจำกคณะวุฒยำจำรย์พบว่ำมี
กำรลักลอกผลงำนของตนเองในกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรโดยกำรน ำผลงำนในวิทยำนิพนธ์หรือ
ผลงำนเก่ำของตนเองมำดัดแปลงเป็นผลงำนใหม่ 
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สภำมหำวิทยำลัยมีมต ิดังนี้ 
(1) ให้ก ำหนดเป็นหลักกำรว่ำกรณีกำรลักลอกผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองให้ถือเป็นกำรท ำผิด

จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 
(2) ให้แก้ไขข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของคณำจำรย์

ประจ ำที่เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2556 โดยน ำควำมเห็นในที่ประชุมไปประกอบกำรพิจำรณำ 
 

4. เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรในคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเปลี่ยนสถำนภำพเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เอกสิทธ์ิ  นิสำรัตนพร กรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่เป็นคณำจำรย์  เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเปลี่ยน
สถำนภำพเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 
 
5. เรื่องกำรพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งต ำแหน่งผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษจ ำนวน 5 รำย ตำมรำยช่ือที่              
คณะวุฒยำจำรย์เสนอ ดังนี ้
 (1) อำจำรย ์แพทย์หญิงกมลวรรณ  จุติวรกุล สังกัดฝ่ำยอำยุรศำสตร์ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย 
ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์พิเศษประจ ำคณะแพทยศำสตร์ตั้งแต่วันที่ 22 มีนำคม 2549 เป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
พิเศษในสำขำวิชำอำยุรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวำคม 2556 
 (2) อำจำรย์ แพทย์หญิงพรรณดี  วัฒนบุญยงเจริญ สังกัดฝ่ำยธนำคำรเลือด โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 
สภำกำชำดไทย ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์พิเศษประจ ำคณะแพทยศำสตร์ตั้งแต่วันที่  18 สิงหำคม 2551 เป็น
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษในสำขำวิชำพยำธิวิทยำคลินิก ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนำยน 2557 
 (3) อำจำรย์ นำยแพทย์ก ำพล  สุวรรณพิมลกุล สังกัดฝ่ำยอำยุรศำสตร์ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์สภำกำชำดไทย 
ตั้งแต่วันที่  23 มิถุนำยน 2552 เป็นผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษในสำขำวิชำอำยุรศำสตร์  ตั้งแต่วันที่  11 
กุมภำพันธ์ 2558 
 (4) อำจำรย์ แพทย์หญิงเลลำนี  ไพฑูรย์พงษ์ สังกัดฝ่ำยอำยุรศำสตร์ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์สภำกำชำดไทย  
ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์พิเศษประจ ำคณะแพทยศำสตร์ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหำคม 2551 เป็นผู้ช่วยศำสตร์พิเศษ
ในสำขำวิชำอำยุรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2558 
 (5) อำจำรย์ นำยแพทย์โอภำส  พุทธเจริญ สังกัดฝ่ำยอำยุรศำสตร์ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์สภำกำชำดไทย    
ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์พิ เศษประจ ำคณะแพทยศำสตร์ตั้งแต่ วันที่  14 กรกฎำคม 2554 เป็นผู้ ช่วย
ศำสตรำจำรย์พิเศษในสำขำวิชำอำยุรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2558 
  
6. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรจ ำนวน 10 รำย ดังนี ้
 (1) อำจำรย์ ดร.วิเลิศ  ภูริวัชร เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ ภำควิชำกำรตลำด 
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกำยน 2557 
 (2) อำจำรย์ ดร.ฐิติศักดิ์  บุญปรำโมทย์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมปิโตรเลียม 
ภำควิชำวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภำคม 2558 
 (3) อำจำรย์ ดร.ณัฐพงศ์  ชินธเนศ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษำยน 2558 
 (4) อำจำรย์ ดร.บุญรัตน์  โล่ห์วงศ์วัฒน เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมโลหกำร 
ภำควิชำวิศวกรรมโลหกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนำคม 2558 
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 (5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชนำธิป  ผำริโน เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ภำควิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภำคม 2558 
 (6) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กษิดิศ หนูทอง เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมเคมี ภำควิชำ
วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2558 
 (7) อำจำรย์มรรยำท  อัครจันทโชติ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนิเทศศำสตร์ ภำควิชำ           
กำรสื่อสำรมวลชน คณะนิเทศศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยำยน 2557 
 (8) อำจำรย์ นำยสัตวแพทย์สิริพงศ์  เกียรติกิตติคุณ  เป็น ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์  ในสำขำวิชำ
ศัลยศำสตร์ ภำควิชำศัลยศำสตร์ คณะสัตวแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวำคม 2557 
 (9) อำจำรย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.แนน  ช้อยสุนิรชร เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำศัลยศำสตร์ 
ภำควิชำศัลยศำสตร์ คณะสัตวแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวำคม 2557 
 (10) รองศำสตรำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ ดร.เผด็จ  ธรรมรักษ์ เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ                 
สูติศำสตร์ - เธนุเวชวิทยำและวิทยำกำรสืบพันธ์ุ ภำควิชำสูติศำสตร์ - เธนุเวชวิทยำและวิทยำกำรสืบพันธ์ุ                            
คณะสัตวแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภำคม 2557 
   
7. เรื่องกำรก ำหนดต ำแหน่งและเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้ำรำชกำรต ำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
 สภำมหำวิทยำลยัมีมตอินุมตัใิห้ก ำหนดต ำแหน่งและเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต ำแหน่งนิติกร 
(พ.ต.ก.) ของ นำงสำวยิ่งลักษณ์ แสงอร่ำม ในอัตรำเดือนละ 4,500 บำท ตั้งแต่วันที่ 3 เมษำยน 2558    
 
8. เรื่องกำรแต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ ดังนี้ 
 (1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำชัญญำ  รัตนอุบล  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำกำรศึกษำตลอดชีวิต               
คณะครุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกำยน 2558 เป็นต้นไป 
 (2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภมิตร  ปิติพัฒน์  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ประเทศ คณะรัฐศำสตร์ ต่อไปอีกวำระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวำคม 2558 เป็นต้นไป 
 (3) รองศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.สุนทรำ  พันธ์มีเกียรติ  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำรังสีวิทยำ              
คณะทันตแพทยศำสตร์ ต่อไปอีกวำระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกำยน 2558 เป็นต้นไป 
  
9. เรื่องกำรอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีอนุมัติปริญญำฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของส่วนงำนต่ำงๆ ได้แก่ บัณฑิตวิทยำลัย 

จ ำนวน 2 คน คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ จ ำนวน 1 คน และคณะศิลปกรรมศำสตร์  จ ำนวน 2 คน  
 

 


